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HOOFDSTUK 6 
 
 

Tijd van rust en eenvoud 
 
Jan van Heek en zijn broers en zussen waren als kinderen van de rijkste fabrikant van 
Enschede in eenvoud opgegroeid, vond hijzelf. Zo sloot hij de schets ‘van onzen familietak’ 
in zijn memoires af:  
 
 ‘Wij allen, zonder uitzondering, zijn zeer bevoorrecht geweest. Wij zijn voortgekomen uit 
 een milieu waar bij groten voorspoed toch begrippen van eenvoud heerschten. Aan alles 
 is, dank zij onzen ouders en hun voorbeeld, een prachtige kans in de wereld gegeven. Doch 
 wanneer zij, de kinderen, in de wereld slaagden, dan moet vermeld worden, dat  tijd en 
 omstandigheden met hen waren.’1 
 
Eenvoud is in dit verband een nogal relatief begrip. Jan doelde vooral op de voor hun kringen 
sobere leefstijl en tijdsgebonden waarden, normen en standsbesef.2 Maar hij realiseerde zich 
ook, dat hij een bevoorrecht mens was, als zoon van een zeer vermogende textielfabrikant. 
Het ontbrak hem nooit aan iets. En zijn toekomst stond al vroeg vast, evenals die van zijn 
broers: zij werden fabrikant. Al vroeg had vader Gerrit Jan hun bed gespreid, voor ieder was 
er een firmantenplaats in een textielbedrijf, bij Van Heek & Co., of bij één van de twee 
nieuwe bedrijven die hij oprichtte, de Boekelosche Stoombleekerij en G.J. van Heek & 
Zonen, later Rigtersbleek genoemd.  

De plannen van Gerrit Jan van Heek om zijn zonen door studie en praktijkervaring 
naar een firmantenstoel in een Van Heekbedrijf te leiden, pasten binnen het systeem van het 
familisme. Dat is een wijze van bedrijfsvoering waarbij het kapitalistische winststreven in 
dienst wordt gesteld van de bloei, het aanzien en de continuïteit van de sociale positie van de 
familie van de kapitaalbezitters.3 Het fenomeen familisme is gemunt door de socioloog Fré 
van Heek, zelf een spruit uit de Enschedese textielfamilie, die de wetenschap boven het 
textielvak had verkozen. De textielfabrikanten zijn volgens hem niet het prototype van de 
hoogkapitalistische ondernemer, die streefde naar ‘sublimering van de meest menschelijke 
gevoelens in het zakenleven’ en naar persoonlijk succes, deze twee ‘psychische trekken zijn 
voor de Enschedese ondernemers niet typerend’. Hij zag bij de Enschedese fabrikanten eerder 
een kapitalistisch familisme van agrarische oorsprong.  
 Fré van Heek zag een verband tussen dit familisme en het ‘boerenerfrecht’, dat vooral 
in de Gelderse Achterhoek en Overijssel zeker tot na de laatste oorlog bestond: de hoeve 
moest in de familie blijven, de oudste zoon erfde. Er was volgens hem sprake van een ‘hechte 
locale traditie’.4 Fré van Heek citeerde Cato Elderink, ook een textieltelg:  
 

‘Mij komt het steeds voor, dat er verband en overeenkomst bestaat tusschen het leven en de 
levensopvattingen in het oud-Saksische huis en den geest, die heerschte in vele 19e eeuwse 
textielfirma’s in Twente.’5  

 
Een essentieel verschil tussen het familisme en de geest van het hoogkapitalisme noemde de 
wetenschapper het vasthouden van de Enschedese textielfabrikanten aan de juridische vorm 
van de VOF, de vennootschap onder firma, tot het midden van de jaren dertig. Een eerdere 
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omzetting in NV’s zou hen zeker acht miljoen gulden aan belasting hebben bespaard. Maar de 
ondernemers wilden de leiding van hun bedrijven voor de toekomstige generaties veilig 
stellen. Daar hoorde bij: alles met eigen geld financieren, geen geld van buiten aantrekken. En 
geld was er voldoende. De firmanten van Van Heek & Co. waren de rijkste inwoners van 
Enschede. Gerrit Jan zag tussen 1877 en 1912 zijn jaarinkomen stijgen van 31.500 tot 299.050 
gulden. In 1902 verdiende hij bijna twee ton in een jaar, terwijl het weekloon van een wever 
iets meer dan acht gulden bedroeg. Uitbreidingen en deelnemingen – ook de bouw van de 
nieuwe fabriek van G.J. van Heek & Zonen – werden dan ook probleemloos gefinancierd met 
eigen kapitaal, dat was opgebouwd uit in de firma geaccumuleerde winsten. Het 
handelskapitaal van de firma, nodig voor financiering van de aankoop van katoen en van 
consignatiezendingen, groeide voortdurend.6 Gedurende vrijwel haar hele bestaansperiode 
hoefde Van Heek & Co. nooit gebruik te maken van bankkrediet.7 Pas toen in de crisisjaren 
aanzienlijke verliezen werden geleden, zetten de Van Heeks de firma – op 1 januari 1935 – 
om in een naamloze vennootschap.8  
 
Kippen bij bruidstranen 
Karakteristiek voor het familisme was ook de onderlinge hulpverlening. In de loop van de 
twintigste eeuw hielpen Enschedese textielfabrikanten collega’s – ook dikwijls de zwaarste 
concurrenten – die in financiële nood waren gekomen, individueel of collectief, zodat hun 
bedrijven zelfstandig zouden kunnen voortbestaan.9 Deze saamhorigheid werd reeds op jonge 
leeftijd aangekweekt in een aantal gezelligheidsverenigingen. Deze herenclubs droegen de 
meest wonderlijke namen, als Boerclub, Aapclub, ’t Goorhuuske, Pathmosclub, Club zonder 
huuske, ’t Schithak en A.B. club. De leden ontmoetten elkaar elke week, vaak op de 
zondagavonden, af en toe maakten ze een uitstapje per rijtuig of trein. Soms mochten ‘de 
wichter’ ook mee, maar niet ieder lid was daar van gecharmeerd. De vraag luidde dan: ‘Goa 
wi’j veur oons plezeer oet, of goat de vrouwleu met?’10 Jan van Heek was het jongste lid van 
’t Goorhuuske, in 1870 opgericht, genoemd naar de laatste bewoner van het eerste 
onderkomen van de club, een huisje op de hoek van het Bolwerksteegje en de Markt. 
Omstreeks 1894 verkaste de club naar het zelf gebouwde clubhuis, achter het buitenverblijf ’t 
Wooldrik, aan de Van der Waalslaan.11 Gezapig konden de bijeenkomsten van de club niet 
worden genoemd, zeker niet wanneer er ‘bruidstranen’ werden vergoten, tijdens het laatste 
vrijgezellenfeest voordat iemand trouwt.  
 Jan van Heek was geen bovenmatig enthousiast lid en liet dat ook merken. Toen hij in 
de zomer van 1893 terugkwam van zijn reis naar Noorwegen, moest hij bij de ‘bruidstranen’ 
van Herman ter Kuile en Tine Scholten op ’t Veld met zijn vrienden Gerhard Jannink en 
Bernard Scholten in een ‘comediestukje’ meespelen zonder dat ze ook maar één repetitie 
hadden kunnen bijwonen. ‘Het gevolg was dat het stuk vrijwel in ’t water viel, zonder 
evenwel onze schuld te zijn, doch eerder die van andere Goorhuisleden.’12 Op 1 mei 1897 
beschreef hij zijn zus Tini en haar man Gerhard Jannink hoe broer Ludwig zich had 
misdragen tijdens de bruidstranen van het clublid Antony Scholten, die trouwde met Hardy 
Stroink, een vriendin van Tini. ’t Goorhuuske voerde ook daar een stukje op, maar dat werd 
een enorm fiasco. Twee clubleden vertoonden een kunstje, namelijk over ‘lintfabrikatie’, 
maar dat liep verschrikkelijk uit de hand: 
        

‘Er werd zooveel lawaai gemaakt op het tooneel, zooveel stuk geslagen & omvergegooid, dat 
niemand in de zaal er een woord van heeft verstaan. Een paar kippen die bij een vorig stukje 
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dienst hadden gedaan, stonden in een mandje achter het tooneel, en toen de boel goed aan de 
gang was, liet Ludwig de beesten los. Zij vlogen op tafel tusschen de flesschen en glazen, en 
gedroegen zich, volgens de toeschouwers toch nog bedeutend beter dan een van de 
comedianten. Moeder ergerde zich dood, Vader gierde van ’t lachen. Catrijn zal Ludwig naar 
ik denk een geduchtig standje hebben toegediend (tenminste hij was vandaag zoo koest), en de 
slotsom is dat ’t Goorhuis zich sterblich blameerd heeft.’13  

 
Geleidelijk verflauwde Jan’s belangstelling voor ’t Goorhuuske. De clubbijeenkomsten 
bezocht hij steeds minder. Hij had het altijd als een nadeel gezien – hoewel er in de clubs ‘een 
groote vriendschap voor het leven is aangekweekt’ – dat je te veel verstrikt raakte in een 
besloten kring van mensen van gelijke leeftijd. Dat hij in latere jaren niet altijd bij de 
bijeenkomsten van ’t Goorhuuske aanwezig was, weet hij aan zijn drukke agenda, vol reizen 
en werken, maar hij bekende wel dat hij ’s zondagsavonds het liefst rustig thuis bleef.14 
Gerhard Jannink en Bernard Scholten bleven echter zijn leven lang zijn beste vrienden.15 Hier 
openbaarde zich voor het eerst Jan’s nooit verdwenen drang om het benauwde 
fabrikantenmilieu te verlaten en zijn netwerken ook buiten Twente te zoeken.  

In het begin van de jaren negentig trok Jan veel op met Frans de Greve, die als 
zeventienjarige uit Zwolle naar Enschede was verhuisd, om de toen alom geroemde opleiding 
bij de Twentsche Bankvereeniging te volgen. De bank was gevestigd aan de Langestraat, 
enkele panden voorbij de Groote Sociëteit. Hij verdreef zijn eenzaamheid als      
kamerbewoner in de soos, waar hij vooral ’s avonds graag deelnam aan de discussies in de 
debatingclub over actuele ontwikkelingen in politiek, economie en het lokale bestuur. Maar er 
was ook tijd voor vertier. Soms liep een samenzijn wat uit de hand, zoals die woensdagavond, 
26 oktober 1892, op de kegelclub in de Groote Sociëteit. ‘We bleven tot 12 uur kegelen en ’t 
werd vooral later met ’t kegelen op de lange baan een vreselijke pan, die op de Sociëteit werd 
voortgezet. Tegen 1 uur kwam ik thuis.’16 Maar doorgaans was het rustiger. Zo schrijft Frans 
in zijn dagboek over een bezoek aan ’t Stroot. Jan van Heek – zijn ouders waren niet thuis – 
had hem en enige andere vrienden uitgenodigd. Jan haalde hen halverwege op met de 
ponywagen. Ze wandelden samen wat rond over het landgoed en daarna gingen ze souperen: 
brood met biefstuk en spiegeleieren met ham en daarna plondermelk, een soort hangop, alles 
rijkelijk overgoten met bier. Om het eten wat te laten zakken, liepen ze nog wat rond in de 
omgeving en na in de veranda een glas wijn te hebben gedronken, stapten Frans en zijn 
vrienden om elf uur op. Jan bracht de heren nog een eindje weg en keerde terug naar ’t Stroot.  
  
Dansen en ‘kalte Ente’  
Een geliefd uitgaansoord was in Jan’s jeugdjaren Bentheim, een gemoedelijk dorpje in het 
Duitse grensgebied, bekend van het zandsteen en de veelbezochte Burg Bentheim, een 
imposant middeleeuws kasteel. De sfeer van het historische stadje, het Kurhaus met de 
zwavelbaden, de bronnen, en ook de romantische omgeving, de Sint Jansprocessie en de 
zondagse balavonden trokken altijd veel Twentse gasten. Elke zaterdag was er een bal, waar 
veel jongens en meisjes uit het Enschedese textielwereldje onder het wakende oog van hun 
ouders gingen dansen. Menige kennismaking op de dansvloer leidde tot een textielhuwelijk. 
Vader Gerrit Jan leerde hier zijn Christine leren kennen. Broer Jan Bernard ontmoette er in de 
zomer van 1899 zijn Amerikaanse echtgenote Edwina Burr Ewing. Om de dansvloer was een 
verhoging, waar de ouderen genoten van hun ‘kalte Ente’. De jeugd danste tot om half twaalf 
een luide bel niet alleen de laatste dans, maar ook de laatste trein naar Nederland 
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aankondigde.17 Bij de aanleg van de spoorlijn tussen Almelo en Salzbergen was bedongen dat 
gedurende het badseizoen elke zondagavond om 12 uur een trein naar Twente uit Bentheim 
vertrok.18 Jan van Heek had goede herinneringen aan Bentheim. Als kind ging hij vaak op zijn 
moeders verjaardag met zijn ouders en broers en zussen met het rijtuig naar Bentheim. Vele 
zondagen brachten ze er door, samen aten ze met andere badgasten in de statige eetzaal. Soms 
maakten ze een lange wandeling door de bossen of boven langs de steengroeven. ’s Avonds 
was er dan bal in het Kurhaus. ‘Als het badseizoen aanvang September afliep, had men het 
gevoel dat daarmede ook de zomer ten einde gekomen was en bekroop ons een gevoel van 
leegte.’19 
 

 
‘Viele haben wieder umsonst getanzt!’ 

 

De Enschedese uitgaanders die een vrolijke zondagavond in het Kurhaus in Bentheim wilden 

beleven, reisden met het Schaddenspoor; ze vertrokken ‘s avonds om zes uur uit Enschede. Deze 

speciale trein was uitgerust met een wagon die wat leek op een Jan Plezier, de reizigers zaten op 

lange banken tegenover elkaar. In Oldenzaal werden de wagons van de trein uit Almelo en Hengelo 

aangekoppeld. Bij het Kurhaus wandelden de jongens eerst wat rond, zoekend naar een meisje 

met wie ze straks een leuke avond zouden kunnen hebben. Om half acht begon de muziek te 

spelen, tot een uur of negen, want dan was het tijd voor een hapje. ‘As wiej saovns nao Bentheim 

gôat en de klok van neggen uur sloat, goa wiej etten koteletten en ’n bord vol proemennat.’ Bier 

werd er niet geschonken, wel bowl, uit een grote pot. Met een glazen buis kon je, als je wat handig 

was, het glas vullen. De stukjes ananas waren het meest in trek, die bevatten de meeste alcohol, 

het effect liet zich raden. Oudere dames aan de rand van de dansvloer keken toe. Niet iedereen 

sloeg een lief aan de haak. ‘Es haben heute Abend wieder viele umsonst getanzt.’ Aan het einde 

van de dag, tegen twaalven, attendeerde de kapelmeester de Twentse gasten erop dat binnen een 

half uur de laatste trein naar Holland vertrok. Soms kwam de conducteur de danszaal in en riep, 

zwaaiend met een luid klinkende bel: ‘Abfahrt nach Holland’. Deze taferelen speelden zich af tot het 

nationaal-socialisme het buurland overspoelde. In de eerste jaren dertig waren de dansavonden 

voorbij, de Twentse huwelijksmarkt in Bentheim was verleden tijd.20 

 

  
Voetballen op koeweiden 
De meest markante clubs van textielfabrikanten waren de drie oudste, de Boerclub, de 
Aapclub en ’t Goorhuuske. Ze boden niet alleen gezelligheid, ze vormden ook een bron van 
nieuwe activiteiten in het textielstadje. In 1885 richtten jonge enthousiaste leden de 
toneelvereniging Tubantia op en brachten niet de slechtste stukken op de planken van de 
Groote Sociëteit. Uit hun gelederen ontstonden in hetzelfde jaar twee voetbalclubs, de 
Enschedesche Footballclub en de Footballclub Prinses Wilhelmina. Op een foto uit 1886, met 
eenentwintig jongemannen in dwarsgestreepte voetbalshirts, zien we onder anderen de 
gebroeders Bernard en Henny van Heek en Ko van Deinse, omgeven door zonen van 
textielfabrikanten, een apotheker, een bankier en een kruidenier.21 
 Algemeen wordt aangenomen dat Pim Mulier het voetbalspel in Nederland 
introduceerde. In 1879 ontdekte hij, amper veertien, bij De Gruyter in Amsterdam, 
gespecialiseerd in Britse sportartikelen, een leren rugbybal die hem zo intrigeerde dat hij zijn 
spaarcenten aansprak en de bal kocht. Hetzelfde jaar richtte hij met een groepje vrienden de 
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eerste en nog steeds bestaande voetbalclub in Nederland op, de Haarlemsche Football Club 
(HFC).22 Maar had Pim Mulier de primeur? Verdiende Bernard van Heek deze eer niet 
eerder? Wellicht moet de geschiedenis van de voetbalsport in Nederland worden herschreven, 
want Bernard had al in 1878 van een studiereis naar Lancashire de eerste voetbal mee naar 
Nederland genomen, hij was toen vijftien.23  
 Zeven jaar later, in het voorjaar van 1885, leerde Bernard een aantal vrienden uit zijn 
Boerclub en uit de Aapclub van broer Henny voetballen. De jongemannen kwamen samen 
vóór het hotel Amelink aan de Oldenzaalschen Straatweg in Enschede, waar nu de pastorie 
staat van de St. Jozefkerk. De jongelui trokken naar een weide op het buitengoed ’t Amelink, 
tegenover het boerenhuis. Bij de boer haalden ze zes bonenstokken, voor twee goals, en het 
terrein werd uitgemeten en afgebakend met in de grond gestoken takjes. Omdat Bernard de 
enige was die een balletje kon trappen, maakte hij alle goals en zijn team won dan ook met 
15-0.24 Op 30 juni 1885 richtten ze een voetbalclub op, één van de eerste in Nederland, die na 
lang debatteren de Enschedesche Football Club werd genoemd. Bernard van Heek werd 
voorzitter.  
 Jongeren uit de drie clubs, die verbaasd de verrichtingen van oudere leden van de 
Boerclub, de Aapclub en ’t Goorhuuske op de wei bij ’t Amelink hadden gadegeslagen, 
wilden niet achterblijven. Op 31 augustus 1885 kreeg Enschede in het Van Heekshuis een 
tweede voetbalclub. Over de naam was uitvoerig gedelibereerd. Ludwig van Heek herinnerde 
er aan dat prinses Wilhelmina die dag jarig was. Waarom zouden ze hun club niet naar haar 
noemen, Prinses Wilhelmina, een voorstel dat met gejuich werd begroet. De PW-ers 
voetbalden regelmatig tegen hun oudere vrienden van EFC, plaatselijke derby’s die iedereen 
met spanning tegemoet zag. Nu eens won de een, dan de ander. Tot de oudste club merkte dat 
er geen nieuwe leden meer instroomden. Dat was reden om met PW te onderhandelen over 
een fusie. Eind van de zomer 1888 ontstond uit door de fusie de Enschedesche Footballclub 
Prinses Wilhelmina, die als PW still going strong is.   

Jan was vanaf zijn zeventiende lid en speelde regelmatig in het eerste elftal. Al snel 
bleken zijn bestuurlijke talenten, die hij ook later in vele functies tentoon zou spreiden. Hij 
werd tweede voorzitter van de club en kort daarna nam hij zitting in het bestuur van de 
Nederlandsche Voetbal Bond. ‘Het groote werk van hem is geweest om […] te ijveren voor 
centralisatie en te komen tot een bezoldigd secretariaat, hetgeen noodzakelijk is door het falen 
van verschillende functionarissen. […] De bekende strijd tusschen de decentralisators en de 
centralisators wordt na een voorloopige overwinning der eersten later definitief gewonnen 
door een circulaire, geteekend door J.H. van Heek [en anderen].’25 Jan had de smaak van het 
besturen en organiseren te pakken gekregen, zo jong als hij was. Begin 1898 werd hij 
benoemd in de feestcommissie die het koperen bestaansfeest op 6 mei 1898 moest 
organiseren. Het was een gedenkwaardige vergadering, want Gerrit Jan van Heek werd 
benoemd tot erevoorzitter, vermoedelijk uit erkentelijkheid omdat de club een nieuw terrein 
had gekregen in het Volkspark, dat de Van Heeks beheerden, het latere veld van Enschedese 
Boys. Het was een voor die tijd prachtig terrein, maar het speelveld was zand, geen gras. 
Soms was dat een nadeel, een andere keer een voordeel wanneer ze speelden tegen clubs die 
gewend waren aan weke grasvelden. Toen Jan aan het begin van het seizoen 1907-1908 tot 
voorzitter van PW werd gekozen, zorgden hij en zijn medebestuurders ervoor dat de club een 
nieuw veld kreeg, met een goede waterafvoer en een mooie grasmat.  
 Het voetbalseizoen 1909-1910 begon voor Jan met een domper. De vergadering van 2 
oktober 1909 herkoos hem tot voorzitter, maar er bleek een verlies te zijn van tweehonderd 
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gulden. Oorzaken waren de geringe belangstelling van het publiek. Voetbal was nog een sport 
voor de hoogste laag in de samenleving, de middenklasse was klein en arbeiders voetbalden 
niet. Maar bovendien vraten de verre reizen naar wedstrijden tegen andere clubs een gat in de 
begroting. Een jaar later ging de contributie omhoog. Senioren betaalden voortaan vijf gulden, 
junioren een rijksdaalder per jaar. Rigtersbleek, het bedrijf van Jan, Gerrit Jan jr. en Arnold 
van Heek vulde de tekorten aan. Zonder hun bijdrage zouden de contributies zijn opgetrokken 
tot een peil ‘dat vele mindervermogende of jonge leden zou hebben doen afvallen’.26 In de 
jaarvergadering van 27 september 1912 deelde Van Heek mee dat vice-voorzitter Gijs Jannink 
en hij zich niet herkiesbaar stelden, zij wilden jongeren de ruimte geven. Broer Arnold nam de 
voorzittershamer van Jan over. In 1931 werd Jan van Heek bij acclamatie benoemd tot erelid 
van PW. 
 

Tennis, paardrijden en golf 

Jan van Heek was in zijn jonge jaren een sportfanaticus. Hij voetbalde, bekleedde bestuursfuncties 

in het voetbalwereldje, was een enthousiaste tennisser. In 1897 richtte hij met enige vrienden de 

Enschedesche Lawn Tennis Club op. Die typisch Engelse sport werd in Enschede in die jaren al 

beoefend, vooral door textielmensen die voor studie of stage in Engeland waren geweest. Elders in 

Nederland werd er nog nauwelijks getennist, alleen bij Leimonias in Den Haag en de Haarlemse 

Lawn Tennisclub.’27 Op primitieve grasveldjes en in het Volkspark sloegen de leden van de ELTC 

hun balletje. Kleedkamers waren er niet, de heren (dames tennisten nog niet) speelden in hun 

dagelijkse kloffie. Na de oprichting van de tennisclub werden achter het restauratiegebouw in het 

park twee betonnen tennisbanen aangelegd.28 In 1906 stopte Jan met tennissen en ging 

paardrijden. Hij kocht die zomer in Gloucestershire een ‘mooi levendig’ paard, een schimmel 

‘waaraan ik bijna 20 jaar pleizier heb gehad’. Jan doorkruiste met zijn schimmel heel Twente en 

het aangrenzende Westfaalse land.29 

Jan van Heek en zijn broer Arnold waren in Enschede de initiatiefnemers om een golfbaan aan te 

leggen, op het Twekkelerveld in Enschede. In Hengelo speelden fabrikanten en andere 

vooraanstaanden golf op ’t Pruisische Veld. Wie het plan bedacht, is niet bekend, maar in 1926 

richtten de Enschedeërs en Hengeloërs samen de Twentsche Golfclub op. Arnold van Heek was de 

eerste voorzitter. De golfbaan kwam tegenover villa De Belder van metaalfabrikant A. Dikkers aan 

de straatweg tussen beide steden.30 

 

 
The glorious uncertainty of cricket 
Niet voetbal, maar cricket was Jan’s lievelingssport. Tijdens zijn voorzitterschap besloot PW 
op 22 september 1908 de Enschedesche Cricket Club in haar gelederen op te nemen. Het 
groene tapijt van het PW-veld was de voorbije zomer zo bij uitstek geschikt gebleken voor 
cricket dat besloten werd een club op te richten. De Enschedesche Cricket Club startte met 29 
leden, onder wie Jan en zijn twee jongere broers. Jan van Heek had voor de cricketsport het 
tennissen laten varen. Cricket was voor hem – toch al anglofiel door zijn bezoeken aan 
Lancashire en wijde omgeving –  the King of Games. Hij genoot wanneer hij een dag speelde, 
umpire of toeschouwer was. ‘Ik heb altijd van zon en warmte gehouden. Wintersporten lagen 
mij daardoor minder.’ Als er één spel is dat uit teamwork bestaat, dan was het cricket, dat was 
voor Jan de bijzondere charme van deze sport. Je leert samen te werken, elkaar aan te vullen. 
Bij individuele sporten, en zeker golf, stond het eigen ik voor hem te veel op de voorgrond. 
En in de derde plaats heeft cricket een unieke eigenschap: ‘the glorious uncertainty of 



 69 

cricket’. Juist in het element van verrassing lag voor Jan ‘het fascineerende van dit heerlijke 
zomerspel dat mij lang jong heeft gehouden.’31  

In het jubileumboek van PW, verschenen bij het vijftigjarige bestaan in 1935, heeft 
Ebs van Heek, een oomzegger van Jan, zoon van zijn broer Helmich, uitvoerig over het 
cricket in Enschede geschreven. Over Jan: 
 

‘Jan van Heek […] sloeg niet hard doch verdedigde goed en zijn onderhandsche bowlen kon 
zeer gevaarlijk zijn door goede lengte en doordat de ballen zoo onschuldig leken. Hij heeft 
menig wicket genomen, vooral de staart der tegenpartij werd dikwijls voor een luttel aantal 
runs opgeruimd. Hij fielde lange jaren heel goed en hield de wonderlijkste catches, gevaarlijk 
dicht slaande op point.’32 
 

Tot in zijn laatste levensjaren bleef Jan geboeid door het cricketspel. Als hij in Engeland 
verbleef, bezocht hij als zijn agenda het maar enigszins toeliet een match. Toen de cricketers 
van PW in het begin van de jaren vijftig in financiële problemen kwamen, offerde Jan – bijna 
tachtig – duizend gulden en de directie van Rigtersbleek verdubbelde dit bedrag. De 
verrichtingen van de cricketers van PW volgde hij trouw. De wedstrijd in 1939, waarin de 
Enschedese club het kampioenschap van Nederland behaalde, zou hij nooit vergeten. ‘Cricket 
heeft mij oneindig veel genoegen gegeven,’ schreef hij enkele jaren later. ‘De dagen op het 
groene veld, soms in blakende zon doorgebracht, vond ik heerlijk. Het was altijd met een 
gevoel van weemoed, dat ik in den aanvang van September mijn bat en pads tot het volgende 
jaar opborg en den winter tegemoet ging.’33 Tot in zijn laatste levensjaren behield Jan zijn 
belangstelling voor het wel en wee van de cricketclub. Daarvan getuigen de jaarverslagen van 
de club van de eerste jaren vijftig, die in zijn archief zijn opgeslagen. Op 13 december 1954  
–  hij was 81 jaar – zegde hij zijn lidmaatschap op. 
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